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PERŁY DOLNEGO ŚLĄSKA 
WYJAZD O CHARAKTERZE MODLITEWNO-WYPOCZYNKOWYM (6 DNI) 

TERMIN: 19.09-24.09.2022      CENA: 1700 zł / os. 
 

   

WROCŁAW – BARDO ŚLĄSKIE – WAMBIERZYCE - CZERMNA – KŁODZKO – KUDOWA ZDRÓJ 

- ZAMEK KSIĄŻ – GÓRY STOŁOWE: BŁĘDNE SKAŁY – KOPALNIA ZŁOTA – DUSZNIKI ZDRÓJ 

DZIEŃ 1 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wczesnych porannych po mszy świętej. Przejazd do LEGNICY. Miasto 

znane jest ostatnimi laty z niezwykłego wydarzenia, jakie zaszło w parafii św. Jacka, a które posiada znamiona cudu 

eucharystycznego. Dnia 25 grudnia 2013 roku, przy udzielaniu Komunii Świętej, konsekrowana hostia upadła na posadzkę, 

została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą. Hostia nie uległa rozpuszczeniu i pojawiło się przebarwienie koloru 

czerwonego na ok. 1/5 powierzchni. Po badaniu i zgodzie biskupa hostia wystawiona jest do publicznej czci. Czas na 

modlitwę indywidualną i wspólnotową. Następnie przejazd do WROCŁAWIA i popołudniowy spacer z przewodnikiem 

po mieście – stolicy-perle Dolnego Śląska: Rynek, Sukiennice, Pomnik A. Fredry, słynne wrocławskie krasnale, Plac Solny, 

piękne kamienice m.in. Domek „Jasia i Małgosi”, Katedra Wrocławska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg 

we Wrocławiu. 

DZIEŃ 2 Śniadanie, po którym wykwaterowanie i przejazd w stronę uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej pogranicza polsko-

czeskiego. Przyjazd do ZAMKU KSIĄŻ. Ten rozległy kompleks zamkowy, zlokalizowany w wałbrzyskiej dzielnicy Książ 

na Pogórzu Wałbrzyskim, będący częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego, jest trzecim co do wielkości zamkiem w 

Polsce i od lat budzi podziw i zachwyt odwiedzających. Zwiedzanie pomieszczeń zamkowych, spacer po parku. Na 

zakończenie programu dnia DEGUSTACJA WINA w jednej z okolicznych WINNIC NA DOLNOŚLĄSKIM SZLAKU 

WINA I PIWA. Już w średniowieczu na tych terenach uprawiano winorośl, produkowano wino i regulowano nim nawet 

płatności. Obecnie powraca się coraz śmielej do tej sławnej tradycji tworząc polskie wina gronowe, nagradzane i doceniane. 

Ich wysoką jakość zapewnia ręczny zbiór, selekcja gron oraz tradycyjne metody produkcji. Winnice i winiarnie - stanowiące 

doskonałe, idylliczne miejsca spotkań, wypoczynku i biesiad – stają się coraz częściej nieodzownym punktem na 

turystycznych szlakach prowadzących przez Dolny Śląsk. Pobyt w winnicy urozmaicony dodatkowymi atrakcjami - czas 

zbiorów. Przejazd na obiadokolację i nocleg (miejsce docelowego zakwaterowania w okolicy Dusznik lub Polanicy Zdroju).  

DZIEŃ 3 Śniadanie, przejazd w stronę PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH. Spacer z przewodnikiem po 

wybranym szlaku turystycznym w obrębie Gór Stołowych. Trasa wycieczki poprowadzi nas do jednego z najbardziej 

atrakcyjnych rejonów w Górach Stołowych - zespołu BŁĘDNYCH SKAŁ. Fantazyjne, baśniowe formy skalne, cudowna 

panorama okolicy. Następnie przejazd do DUSZNIK ZDROJU, spacer po mieście – uzdrowisku. Zobaczymy między 

innymi Park Zdrojowy, Dworek Chopina, Pijalnię Wód i liczne ciekawe, historyczne obiekty. Powrót na 

OBIADOKOLACJĘ POŁĄCZONĄ Z WIECZORKIEM INTEGRACYJNYM Z MUZYKĄ. Nocleg. 

DZIEŃ 4 Śniadanie, po którym przejazd do WAMBIERZYC, zwanych „śląskim Jeruzalem” - ważnego miejsca kultu, z 

górami i rzeką o biblijnych nazwach i zespołem kalwaryjskim: kaplice na górze Tabor i górze Kalwaria oraz na obszarze 

miasta (XVII w). Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, modlitwa w bazylice Nawiedzenia NMP przez 

cudowną figurką Matki Bożej oraz czas na podziwianie XIX-wiecznej ruchomej szopki z 800 figurkami (w tym 300 w ruchu). 

Przejazd do CZERMNEJ, gdzie znajduje się słynna Kaplica Czaszek, której wnętrze eksponuje tysiące czaszek i kości 
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piszczelowych przez blisko 20 lat zbieranych w rejonie Kudowy, Dusznik i Polanicy w celu zadumy nad tajemnicą życia i 

przemijania oraz „Ofiarom wojen ku upamiętnieniu, a żywym ku przestrodze 1914”. Następnie przejazd do KUDOWY 

ZDROJU, spacer po uzdrowisku i parku zdrojowym oraz czas wolny. W trakcie dnia OBIAD Z LOKALNEGO PSTRĄGA 

(z dodatkami) słynnego w całej okolicy czyli czas na niezwykłe doznania kulinarne. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 Po śniadaniu przejazd do ZŁOTEGO STOKU, do KOPALNI ZŁOTA I ARSENU. Zwiedzimy kopalnię 

przemierzając jedną z tras turystycznych oraz przepłyniemy podziemną rzeką. PODZIEMNY SPŁYW ŁODZIĄ, stanowi 

niezwykłą atrakcję dodatkową, z której można skorzystać na terenie Kopalni Złota.  Spływ odbywa się w zalanej wodą części 

Sztolni Gertruda i wiedzie przez odcinek 200 m. Następnie przejazd do KŁODZKA - przejście ulicami kłodzkiej starówki 

oraz spacer po urokliwej i owianej legendami starówce: gotycki kamienny most – niezwykle cenny zabytek historii i sztuki, 

nawiązującym stylistycznie do Mostu Karola w Pradze, kościół Matki Bożej Różańcowej i kościół Wniebowzięcia NMP. 

Powrót na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 6 Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd BARDA ŚLĄSKIEGO. Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej 

Strażniczki Wiary i modlitwa w Bazylice Nawiedzenia NMP przez figurą Matki Bożej nazywaną Madonną Uśmiechniętą i 

Tronującą - najstarszą, romańską rzeźbą na Dolnym Śląsku i w Polsce. Zobaczymy pocysterski zespół klasztorny oraz piękną 

panoramę na Górę Bardzką, która wznosi się ponad miasteczkiem i związana jest z godnie z tradycją z XV-wiecznymi 

objawieniami Matki Bożej płaczącej nad losem ludzi w obliczu nadchodzącej wojny. Następnie odwiedzimy FABRYKĘ 

BARDZKICH PIERNIKÓW, która poszczycić się może ponad 500-letnią tradycją. Po zwiedzaniu możliwość zakupów. 

OBIAD w Bardzie lub na trasie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych. 

CENA: 1700 zł / os. (grupa min. 48 osób); grupy mniejsze: > 28 os. – 2100 zł; > 33 os. - 1980 zł; > 40 os. – 1880 zł 

Cena zawiera: 

- transport wygodnym autokarem turystycznym, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- 5 noclegów w hotelu / pensjonacie – w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami (1 nocleg we Wrocławiu i 4 noclegi w ok. 

Dusznik lub Polanicy Zdroju); 

- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji (w tym jedna integracyjna połączona z wieczorem z muzyką); 

- opiekę pilota, 

- realizację programu zwiedzania i rezerwacje, 

- opłatę na ustawowe obowiązkowe składki TFG i TFP. 

- ubezpieczenie NNW na terenie RP do 10.000 zł, 

 
Cena nie zawiera: 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i miejsc (Błędne Skały, Książ, Muzeum Piernika, Wambierzyce szopka, Złoty Stok 

z rejsem, Czermna, bazyliki, katedra) oraz usługę lokalnych przewodników, 2 obiady (pstrąg i obiad ostatniego dnia), 

degustacja wina, zestawy słuchawkowe tour-guide, taksa klimatyczna uzdrowiskowa: 480 zł / os. (przy grupie min. 48 os.); 

- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (odpowiednio 3-7 % od ceny imprezy turystycznej); 

- dopłaty do zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (590 zł), 

- napoi do obiadokolacji (poza wodą / sokiem), świadczeń niewymienionych w ofercie i wydatków własnych. 

 

Uwagi:  

 Program jest ramowy i kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc czy obiektów może ulec zmianie. O kolejności 

zwiedzania decyduje pilot w porozumieniu z przewodnikami w zależności od dokonanych rezerwacji i logistyki.  

 Cena wyjazdu została obliczona przy wymaganej grupie minimum 48 uczestników;  
 Istnieje możliwość zamówienia posiłków wegetariańskich lub diet specjalistycznych (wymagane zgłoszenie do biura), 

 Realizacja programu i wstęp do poszczególnych obiektów wymienionych w programie uzależniony od sytuacji sanitarno-

epidemiologicznej i aktualnych obostrzeń. Organizator nie odpowiada za zmiany w programie powstałe z przyczyn od niego 

niezależnych w wyniku decyzji i działania służb, instytucji oraz właścicieli i zarządców poszczególnych obiektów w danym 

momencie. W przypadku braku możliwości realizacji danego punktu zostanie zrealizowany adekwatny program alternatywny 

 Jest to program modlitewno-wypoczynkowy realizowany pod opieką kapłana z możliwością codziennego udziału 

w mszy świętej. 

 ZAPISY (POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA UCZESTNICTWA I WPŁATĘ ZALICZKI 550 zł) U 

KSIĘDZA PROBOSZCZA MARIUSZA ZAPOLSKIEGO MAKSYMALNIE DO 15.05.2022 r. LUB DO 

WYCZERPANIA DOSTĘPNYCH MIEJSC I ZAMKNIĘCIA LISTY. DOPŁATA DO CAŁOŚCI DO 20.08.2022 r. 

http://www.bpagave.pl/

